17. 1. 2016 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. ledna r. 1953 zemřel P. Ignác Stuchlý, SDB, služebník Boží
• Tříkrálová sbírka 2016:
Velký Ořechov 26 805,- Kelníky 9 974,- Částkov 15 153,Doubravy 14.961,- Dobrkovice 9 329,(r. 2014: Velký Ořechov 25 255,- Hřivínův Újezd 15 786,- Kaňovice 9 359,Kelníky 6 680,- Doubravy 13 402,- Částkov 13 455,-)

• Dnes je sbírka na opravy kostela.
• V pátek budu navštěvovat nemocné na Kelnikách.
• V sobotu v 9 h. bude na faře ministrantská schůzka.
• Příští neděli budeme mít pouť na Velehrad, kde při mši sv. v 10 h.
biskup Josef slavnostně otevře Svatou bránu milosrdenství.
Autobus pojede:
z Kaňovic v 8:30, z Újezda v 8:35, z Doubrav v 8:40, z Ořechova
v 8:45, z Dobrkovic v 8:50 a z Částkova v 8:55.
• V pátek 29. ledna bude opět ministrantský florbalový turnaj,
který začne mší sv. v 9:15.
• V sobotu 30. ledna budeme mít farní ples. Přijměte pozvání a stejně
jako v minulých letech můžete přinášet své dary do tomboly.
• Týden od 18. do 25. ledna je týdnem modliteb za jednotu křesťanů.
Doporučuji využít k této příležitosti modlitbu za blahořečení
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana:
Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským
národům poznat Tvé jméno. Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu
připoj k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka
Antonína Cyrila Stojana.
Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života, aby se co
nejdříve splnil poslední odkaz Pána Ježíše: Aby všichni byli jedno.
Dej, aby tato naše práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté
lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna,
který žije a kraluje na věky. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Šestý ministrantský

FLORBALOVÝ TURNAJ
děkanátu Zlín
letos poprvé

o putovní pohár
sv. Jana Boska
PÁTEK 29. 1. 2016
VELKÝ OŘECHOV
ZAČÁTEK: v 915 mší sv. v kostele; pak přesun do tělocvičny
(zakončení v odpoledních hodinách).
Hraje se ve družstvech 3 hráči + brankář v kategoriích: 2.-5. tř. a 6.-9. tř.

S SEBOU: pokud možno florbalku, přezůvky, 20,- jako
zápisné, svačinu (na místě bude zajištěn čaj).
Turnaj je pouze pro hochy, kteří ministrují!
PŘIHLAŠOVAT SE (tzn. farnost, jméno, třída, kontaktní tel.)
můžete do 24. 1. 2016
na e-mail: herzog@email.cz

Za ochotnou spolupráci mimo jiné
děkujeme ZŠ Velký Ořechov.
Tým organizátorů

